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تعد الح�شالة المقدمة من البنك ال�شتثماري على هيئة الدمية اأف�شل هدية لأطفالكم لت�شجيعهم على الدخار والإعتماد على الذات. ولحين مجيء الوقت 

لدخولهم اإلى عالم البالغين �شتكونون قد �شاعدتم اأطفالكم في تاأمين م�شتقبلهم بعيدا عن التكالية والعتماد على اأنف�شهم بدل من التكال عليكم.

البنك اال�صتثماري: م�صمم للمدخرين ال�صغار  
ا لمدخرات اأطفالكم.   يقدم البنك ال�شتثماري، برنامًجا موجًها خ�شي�شً

فيما يلي مميزات ح�شاب “دلل اأطفالك”:   

�شهولة التحويل: في كل مرة ت�شتخدمون بها بطاقة فيزا اإلكترون 

لم�شترياتكم نقرب المبلغ اإلى اأقرب 5 دنانير اأو 10 دنانير ونحول 

الفرق من ح�شابكم الجاري اإلى ح�شاب التوفير لأطفالكم. 

تاأمين التعليم المجاني: يكون التاأمين للتعليم الدرا�شي لأطفالكم مجاًنا 

بدون ر�شوم اإ�شافية في حال حدوث وفاة اأو عجز كلي للموؤمن اأو للوالدين.

خدمة م�شرفية مريحة عبر الإنترنت: يمكنكم مراقبة واإدارة ح�شاب  

  )iBank(  دلل اأطفالك” في اأي وقت واأي مكان عن طريق خدمة“
الإنترنت الم�شرفي.

ال�شقف ال�شهري: لديكم الخيار في ح�شاب المجموع كحد اأعلى 

للمبلغ هو25 ديناًرا اأو 50 ديناًرا �شهرًيا  كما تح�شب الفائدة بدًءا 

من 100 دينار اأردني وتدفع كل ثالثة اأ�شهر. 

ن�صائح في التخطيط المالي للأ�صرة
 قوموا 

 
عند المجيء للبنك ال�شتثماري لتفتحوا ح�شاب “دلل اأطفالك”،

با�شطحاب اأطفالكم معكم  حتى يتمكن موظفو البنك من تو�شيح اآلية عمل 

هذا الح�شاب ولتعزيز مفهوم توفير المال عند اأطفالكم.     

متحم�صون للتوفير! 
قام البنك ال�شتثماري باإن�شاء اأك�شاك في النادي الأورثوذك�شي وفي 

المدار�س والمراكز التجارية والأماكن المحببة والمخ�ش�شة لالأطفال 

في عّمان، التي عملت على ت�شلية الأطفال والإجابة على ت�شاوؤلت الأمهات 

والآباء المتعلقة بفتح ح�شاب “دلل اأطفالك”. حيث قام المدخرون ال�شغار 

بتلوين وتزيين ح�شالت الدببة،  كما تلقى الأطفال فوق عمر العا�شرة كتاًبا 

هزلًيا، والتي تم توزيعها في محالت ال�شوبر ماركت والمخابز والمطاعم 

وفي جميع اأنحاء المدينة.   

www.investbank.jo للح�شول على ن�شائح اإ�شافية، زوروا الموقع

* المعلومات الواردة في هذه المقالة تمثل ن�شائح عامة ول ينبغي اأن يف�شرها القراء 

على اأنها تو�شيات مالية م�شمونة عند اتخاذ اأية اإجراءات.  

في هذا الشهر: استثمروا في مستقبل أطفالكم
مع حساب “دلل أطفالك” من البنك االستثماري، يمكنكم 

البدء بالتوفير لمستقبل أطفالكم بسرعة وبسهولة.

نصائح مالية )مادة إعالنية(


